

4

Protokół nr XXIII/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 września 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą trzecią  w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika i kierowników referatu oraz sołtysów oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na XXIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od  Nr XXIII/149/08 do Nr XXIII/153/08 włącznie.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się 
w następujący sposób: 

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był dostępny na stanowisku d/s obsługi rady jak i jest wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3.
W punkcie trzecim Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda, który przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami. 
Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Pani Maria Andrychowska wyjaśniła, że dodatkowe zmiany, które radni otrzymali przed sesją wynikają z kwestii formalnej, ponieważ Urząd Marszałkowski przekazał  środki jest to przeniesienie w rozbiciu na środki krajowe i zagraniczne. 
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIII/149/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań odczytał Pan Nowakowski

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIII/150/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych odczytał Przewodniczący Rady.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIII/151/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
W punkcie siódmym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
 Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

Kontynuując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIII/153/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Pęzińskiemu, który prosił o dokonanie przeglądu w terenie istniejących jeszcze pomp typu „żuraw” i kierowanie tych informacji do Inspektora Referatu IGK Romana Szewczyka.

Radny Andrzej Wiczkowski zapytał co było przewidziane do zrobienia na placu zabaw w Kraplewie i czy na tym etapie to już koniec.

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że jest to pierwszy i ostatni etap. Oprócz tego co zostało zrealizowane, planuje się zakupić zestaw dla dzieci typu Marcin, założyć siatkę do piłki plażowej, 2 bramki, piaskownicę i posianie trawy.

Więcej informacji nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała :							   Przewodniczący Rady
									    Roman Nowakowski
Agnieszka Jakubowska

